กำหนดกำรเดินทำงคณะเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันคณิตศำสตร์ระหว่ำงประเทศ ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
India International Mathematics Competition (InIMC 2017)
ระหว่ำงวันที่ 23 - 31 กรกฎำคม 2560 ณ เมืองลัคเนำ สำธำรณรัฐอินเดีย
วัน เดือน ปี
วันอำทิตย์
ที่ 23 กรกฎำคม 2560
วันจันทร์
ที่ 24 กรกฎำคม 2560
วันอังคำร
ที่ 25 กรกฎำคม 2560

วันพุธ
ที่ 26 กรกฎำคม 2560

คณะครูควบคุมดูแลทีมนักเรียน / คณะนักเรียน (Team Deputy Leaders)
เวลำ
กิจกรรม
05.30 น
รายงานตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
08.55 – 12.00 น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ AI 333
ถึงสนามบินเดลี
เดินทางถึงทีพ่ ัก
09.00 – 12.00 น. คาราวะท่านเอกอัครราชทูตไทยประจากรุงเดลลี
13.00 – 16.30 น เรียนรู้วัฒนธรรมอินเดีย
เดินทางกลับที่พัก
09.00 น.
เดินทางไปสนามบินเดลี
AI 431
12.25 – 13.30 น. ถึงเมืองลัคเนา
15.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม InIMC 2017
16.00 -18.00 น.
จัดนิทรรศการ : หลักสูตรและแนวทางการจัด
การเรียนการสอน และเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย
18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น
08.30 – 13.00 น. ประจาบูธนิทรรศการ : หลักสูตรและแนวทางการจัด
การเรียนการสอน และเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย

13.00 – 16.00 น.
18.00 – 20.00 น.
วันพฤหัสบดี
06.30 – 08.00 น.
ที่ 27 กรกฎำคม 2560 09:00 – 17:30 น.
18.00 – 19.00 น.

พิธีเปิดการแข่งขัน InIMC 201
งานเลี้ยงต้อนรับ
อาหารเช้า
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมืองลัคเนา
อาหารเย็น

เวลำ
05.30 น
08.55 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น
09.00 น.
12.25 – 13.30 น.
5.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
18.00 – 19.00 น.
09.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
18.00 – 20.00 น.
06.30 – 08.00 น.
09:00 – 11:30 น.
12:00 – 13:00 น.
13.00 – 17.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 23.00 น.

คณะครูนำทีมนักเรียน (Team Leaders)
กิจกรรม
รายงานตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ AI 333
ถึงสนามบินเดลี
เดินทางถึงทีพ่ ัก
คาราวะท่านเอกอัครราชทูตไทยประจากรุงเดลลี
เรียนรู้วัฒนธรรมอินเดีย
เดินทางกลับที่พัก
เดินทางไปสนามบินเดลี
AI 431
ถึงเมืองลัคเนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม InIMC 2017
ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ
อาหารเย็น
คณะกลุ่ม 1 ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ
และแปลข้อสอบและจัดฉบับข้อสอบ
คณะกลุ่ม 2 ประชุมทางวิชาการ
พิธีเปิดการแข่งขัน InIMC 201
งานเลี้ยงต้อนรับ
อาหารเช้า
ประชุมแปลข้อสอบ/จัดฉบับข้อสอบ
อาหารกลางวัน
ประชุมแปลข้อสอบ/จัดฉบับข้อสอบ
อาหารเย็น
ประชุมแปลข้อสอบ/จัดฉบับข้อสอบ (ต่อ)

กำหนดกำร InIMC 2017 (ต่อ)
คณะครูควบคุมดูแลทีมนักเรียน / คณะนักเรียน (Team Deputy Leaders)
วัน เดือน ปี
เวลำ
กิจกรรม
วันศุกร์
06.30 – 08.00 น. อาหารเช้า
ที่ 28 กรกฎำคม
09:30 – 11:30 น. การแข่งขันประเภทบุคคล
2560
12:00 – 13:00 น. อาหารกลางวัน
13.30 – 15:00 น. การแข่งขันประเภททีม
18.00 – 22.00 น. อาหารเย็น / Cultural Night
วันเสำร์
06.30 – 08.00 น. อาหารเช้า
ที่ 29 กรกฎำคม
08.30 – 16.00 น. กลุ่ม 1 : ประชุมทางวิชาการ
2560
กลุ่ม 2 : ศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น
วันอำทิตย์
06.30 – 08.00 น. อาหารเช้า
ที่ 30 กรกฎำคม
09.00 – 12.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน / มอบรางวัล /
2560
พิธีปิดการแข่งขัน InIMC 2017
12:00 – 13:00 น. อาหารกลางวัน
13:00 – 17:00 น. แลกเปลีย่ นเรียนรู้วัฒนธรรมอินเดีย
18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น/เลี้ยงอาลา
วันจันทร์
06.30 – 08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองลัคเนา
ที่ 31 กรกฎำคม 2560 08.55 – 10.10 น. เดินทางจากเมืองลัคเนา ถึงสนามบินเดลี AI 412
13.50 – 19.35 น. จากสนามบินเดลี ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ AI 332
ถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เวลำ
06.30 – 08.00 น.
09:00 – 12:00 น.
12:00 – 13:00 น.
13:00 – 16:00 น.
18.00 – 22.00 น.
06.30 – 08.00 น.
08.30 – 16.00 น.
18.00 – 19.00 น.
06.30 – 08.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12:00 – 13:00 น.
13:00 – 17:00 น.
18.00 – 19.00 น.
06.30 – 08.00 น.
08.55 – 10.10 น.
13.50 – 19.35 น.

คณะครูนำทีมนักเรียน (Team Leaders)
กิจกรรม
อาหารเช้า
ประชุมทางวิชาการ
อาหารกลางวัน
ประชุมทางวิชาการ
อาหารเย็น / Cultural Night
อาหารเช้า
คณะกลุ่ม 1 : ประชุมทางวิชาการ
คณะกลุ่ม 2 : ศึกษาและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
อาหารเย็น
อาหารเช้า
ประกาศผลการแข่งขัน / มอบรางวัล /
พิธีปิดการแข่งขัน InIMC 2017
อาหารกลางวัน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้วัฒนธรรมอินเดีย
อาหารเย็น/เลี้ยงอาลา
เดินทางถึงสนามบินเมืองลัคเนา
เดินทางจากเมืองลัคเนา ถึงสนามบินเดลี AI 412
จากสนามบินเดลี ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ AI 332
ถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

